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Постановка проблеми. При реалізації основних цілей ад-

міністративної реформи щодо скорочення чисельності  управлін-
ського апарату і витрат на його утримання, доцільно обґрунтовано 
підходити до встановлення необхідної чисельності співробітників, 
приймаючи до уваги обсяги робіт, які плануються до виконання 
відповідним структурним підрозділам. Без наявності кількісних 
оцінок будуть мати місце помилки у визначенні необхідної чисе-
льності співробітників, причому відхилення можливі як в сторону 
перевищення чисельності над оптимальною, так і в сторону недо-
стачі співробітників. Перше веде до недоскорочення витрат на 
утримання (нереалізацію цілей реформи). Друге � унеможливлює 
виконання поставлених завдань з належним рівнем якості, що є 
недопустимим і робить реформу шкідливою.  

Останнім часом, з різних причин, кількісне обґрунтування 
чисельності інспекторського складу не проводиться. Має місце 
лише якісне обґрунтування. Це ставить під сумніви можливість 
визначення оптимальної кількості співробітників, витрат на їх 
утримання, організаційно-штатної структури органів управління 
та підрозділів цивільного захисту.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літера-
тури показує, що питанням обґрунтування трудових ресурсів МНС 
приділялася значна увага. При цьому, переважна більшість робіт 
стосуються пожежної охорони [1, 2, 3]. В свою чергу, найбільший 
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розвиток в теорії отримали питання розвитку оперативно-
рятувальних служб [3].  

Питанням обґрунтування трудових ресурсів наглядових ор-
ганів в теоретичних дослідженнях приділялось менше уваги. Ві-
домі підходи розроблялися, в основному, також по відношенню до 
державного пожежного нагляду. Вони базуються на методах пря-
мого та побічного нормування. Методи прямого нормування пе-
редбачають безпосереднє вивчення витрат часу на конкретні робо-
ти та встановлення нормативів і норм трудовитрат. Методи побіч-
ного нормування передбачають виявлення статистичної залежно-
сті між чисельністю співробітників та факторами, що характери-
зують обсяг та трудомісткість робіт. В [1] наведена отримана за-
лежність чисельності співробітників, зайнятих пожежною профі-
лактикою  в адміністративно-територіальній одиниці від таких 
факторів, як чисельність населення, кількість житлових та нежи-
тлових будівель, чисельність промислових підприємств і вироб-
ництв, вартість основних фондів підприємств і організацій. Вона 
отримана з використанням методів багатомірного статистичного 
аналізу.  

Відомий також підхід, який спирається на заздалегідь вста-
новлені нормативи щодо співвідношення чисельності населення у 
відповідній адміністративно - територіальній одиниці (місті, ра-
йоні) та кількості інспекторів.  

В той же час, зараз спостерігається зростання рівня техно-
генної небезпеки, що є наслідком активного розвитку міст, їх ін-
фраструктури, збільшення обсягів господарської діяльності при  
значній зношеності основних виробничих фондів підприємств, 
зниження рівня безпечності у поведінці людей. Це веде до зміни 
рівня значущості основних факторів, що впливають на процеси 
оперативної діяльності, необхідності аналізу факторів, які раніше 
не враховувалися та обумовлює потребу подальшого дослідження 
питань нормування трудових ресурсів наглядових органів у сфері 
цивільного захисту.  

Постановка завдання та його вирішення. Розробити ме-
тодичний підхід до визначення оптимальної чисельності інспек-
торського складу  наглядових органів у сфері техногенної безпеки, 
виходячи з календарного фонду робочого часу і кількості об�єктів, 
що підлягають перевірці.  

Державна інспекція техногенної безпеки України виконує 
ряд завдань, основним з яких є здійснення державного нагляду і 
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контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки. Ос-
новною формою здійснення державного нагляду і контролю є пе-
ревірки об�єктів. Тому, при визначенні необхідної чисельності ін-
спекторського складу підрозділів необхідно виходити із потреби 
забезпечення нагляду з належним рівнем якості за всіма 
об�єктами, які знаходяться на закріпленій території та підлягають 
перевірці в плановому році, а також виконання інших завдань. В 
такому випадку, фонд робочого часу і-ого інспектора i  можна 
розділити на дві частини. Перша частина призначена для переві-
рки об�єктів. Друга � для виконання інших робіт. 

Ф

Виходячи з розподілу об�єктів, які підлягають перевірці, на 
групи (об�єкти високого ступеню ризику; об�єкти середнього степе-
ня ризику; об�єкти незначного ступеню ризику), підрозділ техно-
генної інспекції у плановому році має провести перевірку об�єктів 
трьох типів ( ). Враховуючи те, що перевірка об�єкта носить 
комплексний характер, її доцільно проводити бригадним методом, 
тобто одночасно силами n (декількох) інспекторів.  

3n =

Цільова функція, максимальне значення якої необхідно 
знайти, може бути записаною в загальному випадку наступним 
чином 
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Приймаючи до уваги обмеження за часом, можемо записати 

функції обмежень у вигляді 
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де  - трудомісткість перевірки одного об�єкту і-ого типу j-тим ін-
спектором;  - частина фонду робочого часу, відведена j-ому ін-
спектору на проведення перевірок об�єктів. 

ijt

jФ
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Цільова функція та функції обмежень є лінійними. Таким 
чином, маємо постановку лінійної задачі математичного програ-
мування. В загальному випадку для розв�язання такої задачі ви-
користовується так званий симплекс-метод (метод послідовного 
поліпшення плану). 

Враховуючи тенденції щодо скорочення переліку типів 
об�єктів, які підлягають перевірці з боку техногенної інспекції, до 
двох (об�єкти високого ступеню ризику; об�єкти середнього степеня 
ризику) задача спрощується до лінійної задачі на площині. 

Вихідними даними, необхідними для постановки такої зада-
чі, мають бути: 

11t , ,�,  - трудомісткість перевірки об�єкту 1-ого типу ко-
жним інспектором; 

12t 1mt

21 , 22 ,�, 2m  - трудомісткість перевірки об�єкту 2-ого типу 
кожним інспектором; 

t t t

1Ф ,  ,�, mФ  - частина календарного фонду робочого часу, 
відведена кожному інспектору на перевірки об�єктів. 

2Ф

Тоді, сумарна трудомісткість перевірки одного об�єкту першо-
го та другого типів m-інспекторами відповідно дорівнює  

 
 1 11 12 1mТ t t t= + + +! ; 
 2 21 22 2mТ t t t= + + +! . 

 
Цільова функція набуває вигляду 
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У випадку лінійної задачі на площині (розмірність дорівнює 
двом) для розв�язання доцільно застосувати більш простий метод, 
наприклад, графоаналітичний. Він передбачає побудову графіку, 
на якому зображується область обмежень на значення параметрів 

, . Далі знаходиться градієнт цільової функції (вектор, який 
показує напрямок найшвидшого зростання функції). 

1x 2x
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Градієнт направлений перпендикулярно прямій, яка визна-

чається заданою цільовою функцією. Як відомо, максимальне зна-
чення цільової функції знаходиться в одній з вершин багатогран-
ника, який окреслює область обмежень. Тоді, вершина, яку остан-
ньою буде дотикатися цільова функція буде визначати її макси-
мум. Координати даної вершини А( ) і є значеннями, які від-
шукуються. Графічна ілюстрація графоаналітичного методу за 
умови n=2, m=2 представлена на рис.1.  

1 2,x x

 

 
 
Рис. 1 � Ілюстрація графоаналітичного методу розв�язання лі-

нійної задачі математичного програмування 
 
Необхідною умовою застосування розробленого методичного 

підходу до визначення оптимальної чисельності співробітників 
техногенної інспекції є наявність усереднених норм трудовитрат 
на перевірку об�єктів кожного типу.  

Висновки: Визначення оптимальної чисельності співробіт-
ників техногенної інспекції для конкретного підрозділу можливо 
за умови формулювання та розв�язання оптимізаційної задачі. Та-
ку задачу можна сформулювати за умови наявності усереднених 
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норм трудовитрат на перевірку об�єктів різного типу. Від кількості 
типів об�єктів, які підлягають перевірці, залежить розмірність за-
дачі та вибір методу її розв�язання.  
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